
Suomen Ekonomit   |

7. Hallituksen vuosikertomus 2017
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VUOSI 2017



Jäsenmäärän kehitys

•

•



Jäsenprofiilin kehitys

Ikäjakauma 2011-2017



Uudet ja eronneet jäsenet 2017



Toimintamme
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Tapahtumaa

osallistui

uusia kävijöitä

mahdollisuutta osallistua

täyttöaste



Vuosijuhlaseminaari maaliskuussa





99 %  
suosittelisi tapahtumaa 





eLakipalvelu 24/7
Lokakuussa lanseerattu uusi jäsenpalvelu, eLakipalvelu, antaa vastauksia työelämän kysymyksiin vuorokauden jokaisena tuntina. Palvelu auttaa mm. 

työsopimukseen, vuosilomaan, perhevapaisiin, työsuhteen päättämiseen ja työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä.  elakipalvelu.fi/fi-FI/suomen-ekonomit/ 

Sijoittajan tietopaketti 2017
Ekonomiyhteisön jäsenillä on mahdollisuus tilata Osakesäästäjien Keskusliiton Sijoittajan Tietopaketti vuodelle 2017 veloituksetta. osakeliitto.fi/ekonomit/

Virtuaalilakimies
Fondia tarjoaa kaikille Helsingin Ekonomien jäsenille maksuttoman pääsyn Fondian juristien laatimaan ja ylläpitämään sähköiseen lakitietopankkiin. Palvelusta 

saat muun muassa selkeitä vastauksia esimiestyöhön ja liiketoimintaan liittyviin lakikysymyksiin. Kampanjakoodi: 2017Ekonomit. virtuaalilakimies.fi .

Talouselämä
Talouselämä on yksi jäsenetusi. Tiesitkö että, voit halutessasi vaihtaa lehden digitaaliseen Talentum Summaan? Digiversion ti lanneet jäsenet saavat yhden 

valitsemansa e-kirjan kerran vuodessa veloituksetta. tilaukset.talentum.com/kampanja/ekonomit/ 

Talentum Events
Ekonomiyhteisön jäsenenä saat Talentum Eventsin koulutuksien ja seminaarien  normaalihinnasta 20 % alennusta. Täytä alennuskoodi kenttään 

jäsennumerosi, niin saat alennuksen. events/almatalent.fi 

Member+ 
Member+ on kattava jäsenetupalvelu akavayhteisön jäsenille eli myös jokaiselle Helsingin Ekonomien jäsenelle. Palveluun on kerätty kiinnostavia etuja ja 

palveluita liittyen mm. matkailuun, hyvinvointiin ja vapaa-aikaan. Etujen teema vaihtuu kausittain. memberplus.fi 
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Sähköinen jäsenviestintä
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VAIKUTTAVUUS

MARIA PEKKALA, PUHEENJOHTAJA, HELSINGIN EKONOMIT



Työryhmäuudistus

• Haku avoimeksi tavoitteena koulutus, osallistaminen ja yhä suurempi ja 

laadukkaampi vaikuttavuus

➢ Paljon hakijoita:

- Taloustyöryhmä 9

- Koulutustyöryhmä (UUSI) 24

- Työelämätyöryhmä (UUSI) 12 

Puheenjohtajiksi J-P Kokkonen (talous)

Kasperi Launis (koulutus)

L-J Pesonen (työelämä)



Työryhmät: Taloustyöryhmä



Työryhmät: Työelämätyöryhmä



HEKO Impact: Työelämätyöryhmä



HEKO Impact: Työelämätyöryhmä



Työryhmät: Koulutustyöryhmä



Työryhmät: Missä onnistuttiin ja missä ei?



Liittokokouspäätöksiä: Yliopistojen pääomittaminen

• Liiton alkuperäisesitys, miljoona euroa, pöydälle

• Lopulta päätös 500 000 eurosta

• Aalto-yliopiston kauppatieteille 100 000 euroa



Liittokokouspäätöksiä: Opiskelijoille lisää äänivaltaa

• Liittohallituksen alkuperäisesitys: opiskelijoille 1/3 

Suomen Ekonomien äänistä

• Ekonomiyhdistysten vaatimuksesta työryhmä 

yhteistyön kehittämisestä

• Lopulta päätös noin 20 %:sta ja portaista



Suomen Ekonomien hallitusvalinta kaudelle 2018-2020

• Pitkä nimitystoimikuntaprosessi ja värikkäät vaiheet

Liittohallitus haki 
ja päätti 

valmistelijan

Valmistelija 
järjesti haun ja 
teki esityksen 
toimikunnaksi

Liittokokous 
muutti ehdotusta 

Jäsenyhdistysten 
hallitukset 

päättivät omista 
ehdokkaistaan

Nimitystoimikunta 
koosti näistä 

oman 
esityksensä

Liittokokous muutti

esitystä



Miten ehdokasvalinnat menivät meillä HEKO:ssa? 

➢ 4 ehdokasta hallituksen sisältä ja 10 ulkopuolista

• Hallituksestamme ehdolla liiton puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi Maria Pekkala

• Hallituksen jäseneksi Liisa-Johanna Pesonen, Heli Törrönen ja Vesa Putula

➢ 5 ei-jääviksi katsottua päätöksentekijää HEKO:n hallituksessa

• Hanna-Maarit Nieminen (vpj), Jukka-Pekka Kokkonen, Markku von Hertzen, Mika Raulas ja Anu 

Mantere



HEKO:n sisäinen prosessi

Ennen liittokokousta

➢ Osa tuntemattomampina pidetyistä hakijoista haastateltiin, kaikille tuttuja ei

➢ Ei koko hallituksen ja silloisen liiton pj:n yhteistä keskustelua menneistä 

kokemuksista ja tulevista tavoitteista ja odotuksista, kahdenvälisiä kyllä

➢ Liiton toiminnanjohtaja irtisanottiin, jolloin HEKOn viisikon sisällä halu käsitellä 

ehdokasvalintaansa uudelleen 

Liittokokouksessa

➢ HEKO:n kokousedustajat Törrönen, Kokkonen ja Nieminen ehdottivat 

liittohallituksen kasvattamista huolena Vilhosen putoaminen äänestyksessä

➢ Nieminen, Kokkonen, von Hertzen ja Raulas päättivät puhelinpalaverissa 

puoltaa lisäjäsentä Turun Seudun Ekonomeista ja valita samalla myös Törrösen



Suomen Ekonomien hallitus kaudelle 2018-2020

• Helsingin Ekonomien jäseniä liiton 

luottamustoimissa 29 % (38%)

• Hallituksen pj:ksi kolmannelle 

kaudelle Timo Saranpää

• Muiksi hekolaisiksi Esa Vilhonen, 

Liisa-Johanna Pesonen ja Heli 

Törrönen

Hallitukseen 4 Helsingin 

Ekonomien jäsentä



Hallitus vuonna 2017



Tiivistelmä



Laajempi horisontti: Aalto, eri verkostot, kv-yhteydet?
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MARJAANA TÖYLI, TOIMINNANJOHTAJA, HELSINGIN EKONOMIT 



Kulujäämä: 772 t eur (90 % budjetista)

Tulos: + 127 t eur





Toiminnan kulut 2017

• Toiminnan kulut 46 eur / jäsen

• Kohtaamiskustannukset 59 eur / jäsen



• Toiminnan kulut

–90 % budjetista

–99 % vs. 2016

• Jäsentapahtumat & 
kerhotoiminta

–90 % budjetista

–106 % vs. 2016

• Muu jäsenpalvelutoiminta

–91 % budjetista

–99 % vs. 2016

• Hallinto

–90 % budjetista

–94 % vs. 2016

• Jäsenmaksutuotot

–97 % budjetista

–99 % vs. 2016

• Tase
– 5,4 milj (2016: 5,3 milj)

Projektit 2017
jäsenkysely, rekrytointikulut, intran uudistus, 
mainostoimistokuluja, webinaarien toteutuskustannuksia, 
muut markkinointimateriaalit 



Sijoitussalkut 2017

•



Sijoitusstrategia
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Tilintarkastuskertomus


